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ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO BENDRABUČIŲ VIDAUS TVARKOS 

TAISYKLĖS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Aleksandro Stulginskio universiteto bendrabučių vidaus tvarkos taisyklės (toliau –Taisyklės) 

nustato Aleksandro Stulginskio universiteto (toliau – Universiteto) bendrabučių skyrimo ir 

apgyvendinimo juose, svečių priėmimo tvarką, bendrabučių gyventojų teises, pareigas ir 

atsakomybę už nusižengimus.  

2. Taisyklės taikomos visiems bendrabučių gyventojams ir svečiams.  

3. Bendrabučių veiklą organizuoja, vykdo ir už ją atsako Studentų reikalų tarnybos (toliau –Tarnyba) 

vadovas.  

 

II. VIETOS BENDRABUTYJE SKYRIMAS, APGYVENDINIMAS 

4. Bendrabutis gali būti skiriamas visų studijų pakopų ir formų Universiteto studentams ir 

klausytojams, kitų aukštųjų mokyklų studentams, atvykusiems studijuoti į Universitetą pagal įvairias 

akademinių mainų  programas, darbuotojams, svečiams, taip pat, jei yra laisvų vietų, jame gali būti 

apgyvendinti  kitų aukštųjų mokyklų studentai ir kiti gyventojai (toliau – gyventojai).  

5. Asmenys, pageidaujantys apsigyventi bendrabučiuose ar pakeisti kambarį, prašymus teikia 

Tarnybos vadovui. Prašymas gali būti pateiktas raštu, elektroniniu paštu arba internetinėje 

bendrabučių aptarnavimo sistemoje.  

6. Jei bendrabutyje yra laisvų vietų, vieta skiriama nuo prašyme nurodytos datos.  

7. Kitų aukštųjų mokyklų studentų pateikti prašymai dėl apsigyvenimo Universiteto bendrabučiuose 

svarstomi pasibaigus bendrajam priėmimui į Lietuvos aukštąsias mokyklas.  

8. Apgyvendinimo bendrabutyje sutartį bendrabučio gyventojas ir rektoriaus įgaliotas asmuo 

pasirašo kambario skyrimo dieną.  

9. Gyventojas sutarties pasirašymo dieną Universitetui turi sumokėti rektoriaus įsakymu nustatytą 

užstatą ir pateikti bendrabučių administratoriui mokėjimą įrodantį dokumentą bei skaitmeninę 

fotonuotrauką. 

10. Asmenys, norėdami triviečiame kambaryje gyventi dviese, arba dviviečiame kambaryje – vienas, 

prašyme nurodo, kad už papildomą vietą sutinka mokėti rektoriaus įsakymu nustatytą nuomos 

mokestį.  



11. Pirmumo teisę apsigyventi bendrabučiuose turi našlaičiai, neįgalūs, daugiavaikių šeimų vaikai, 

socialiai remtini ir tie, kuriems pirmumo teisę nustato Lietuvos Respublikos įstatymai. Su prašymu 

gyventi bendrabutyje pateikiami tai įrodantys dokumentai.  

12. Gyventojui, atvykusiam apsigyventi į bendrabutį, bendrabučių administratorius  perduoda 

kambario raktą, laikiną įmagnetintą įeigos kortelę, paima iš studento įmagnetinti turimą Lietuvos 

studento pažymėjimą (LSP), pasirašytinai supažindina su gaisrinės ir elektros saugos, dujinių 

viryklių naudojimosi taisyklėmis.  

13. Bendrabučių administratorius  turi teisę perkelti gyventoją iš vieno kambario į kitą, kambarius 

remontuojant ir pertvarkant ar optimizuojant laisvas gyvenamąsias vietas, nepabloginant gyventojo 

gyvenimo sąlygų.  

14. Bendrabučių administratorius  : 

14.1. gali bet kuriuo paros metu savarankiškai atrakinęs duris užeiti į gyventojo kambarį, kad galėtų 

patikrinti, kaip laikomasi šių Taisyklių reikalavimų. Įvertinęs, jog tvarka kambariuose ir bloko 

bendro naudojimo patalpose neatitinka sanitarinių reikalavimų, bendrabučių administratorius  turi 

teisę užsakyti valymo paslaugas, jas apmoka gyventojai.  

15. Bendrabučio seniūnas: 

15.1. renkamas bendrabučio gyventojų, atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma neribotam 

laikotarpiui. Atšaukiamas bendrabučių administratoriaus, kai baigiasi terminuotos apgyvendinimo 

bendrabutyje sutarties galiojimas arba dėl netinkamo savo pareigų atlikimo; 

15.2.  gali atstovauti keliems bendrabučiams. 

16. Bendrabučio seniūno teisės ir pareigos:  

16.1. prižiūrėti tvarką bendrabučiuose ir kaip gyventojai laikosi šių Taisyklių reikalavimų; 

16.2. atstovauti bendrabučių gyventojams;  

16.3. teikti pastabas gyventojams; 

16.4. teikti pasiūlymus bendrabučių administratoriui ir Tarnybai dėl apgyvendinimo tvarkos, 

gyvenimo ir poilsio sąlygų bendrabutyje gerinimo, darbuotojų darbo organizavimo; 

16.5. rūpintis, kad gyventojai taupiai vartotų energijos išteklius ir vandenį; 

16.6. pagal poreikį kviesti bendrabučio gyventojų susirinkimus. 

17. Bendrabučio seniūnui už gerą  pareigų atlikimą, kaip motyvavimo priemonė,  atskiru rektoriaus 

įsakymu gali būti sumažinta nuomos kaina už bendrabutį. 

 

III. GYVENTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

18. Bendrabučio gyventojai turi teisę:  

18.1. į bendrabutį įeiti ir išeiti visą parą;  

18.2. savarankiškai pagal paskirtį naudotis kambariu ir bendrojo naudojimo patalpomis bei kitu jam 

patikėtu turtu;  



18.3. teikti pastabas bendrabučių administratoriui ir Tarnybos vadovui dėl esamų trūkumų ir 

pasiūlymus dėl gyvenimo kokybės gerinimo, informuoti apie gedimus bendrabutyje;  

18.4. kambario nuomos laikotarpiu naudotis Universiteto bendrabučio kompiuteriniu tinklu tik 

veikloms, apibrėžtoms LR Švietimo bei Mokslo ir studijų įstatymuose, vadovaujantis Lietuvos 

mokslo ir studijų, kompiuterių tinklo LITNET ir ASU kompiuterių tinklo naudojimo taisyklėmis;  

18.5. iškilus klausimams dėl Universiteto bendrabučio kompiuterinio tinklo naudojimo tiesiogiai 

kreiptis į studentų bendrabučio tinklo administratorių;  

18.6. kreiptis pagalbos į bendrabučio seniūną, Studentų atstovybę, Saugos tarnybą ir Universiteto 

administraciją;  

18.7. priimti svečius bendrabutyje nuo 06:00 val. iki 23:00 val., o penktadieniais, šeštadieniais ir 

oficialiai paskelbtų nedarbo (šventinių) dienų išvakarėse – iki 24:00 val.;  

18.8. remontuoti kambarį, kai raštu pateiktas prašymas yra suderintas su bendrabučių 

administratoriumi.  

19. Bendrabučio gyventojai privalo:  

19.1. laikytis Bendrabučių vidaus tvarkos taisyklių ir kitų Universiteto teisės aktų, 

reglamentuojančių elgesio normas;  

19.2. atsakyti už suteiktų gyvenamųjų patalpų būklę ir tvarką jose, perduotą inventorių;  

19.3. vykdyti bendrabučių administratoriaus ir kitų Tarnybos, Universiteto administracijos 

darbuotojų teisėtus reikalavimus;  

19.4. laiku mokėti nuomos ir komunalinių paslaugų mokesčius;  

19.5. pastebėjus bet kokį gedimą ar avariją bendrabutyje, nedelsiant apie tai pranešti bendrabučio 

apsaugos darbuotojui arba bendrabučių administratoriui ir užregistruoti įvykį gedimų žurnale;  

19.6. atsakyti už svečių elgesį bendrabutyje ir jų registraciją; 

19.7. užtikrinti švarą ir tvarką kambaryje, bendrabučio inventoriaus, įrangos ar kito turto tinkamą 

naudojimą ir saugojimą; 

19.8. išsikeldamas iš bendrabučio pasibaigus Sutarčiai ar ją nutraukus anksčiau laiko, sumokėti visus 

mokesčius, atlaisvinti ir pasirašytinai perduoti bendrabučių administratoriui tvarkingas 

gyvenamąsias patalpas, inventorių, kambario raktus ir elektroninę įmagnetintą kortelę;  

19.9. atlyginti Universitetui padarytą materialinę žalą.  

20. Bendrabučio gyventojams draudžiama:  

20.1. savavališkai pernešti bendrabučio inventorių iš vienos patalpos į kitą;  

20.2. subnuomoti kambarį ir kitą jam patikėtą turtą, kambaryje apgyvendinti kitus asmenis arba 

kitaip leisti juo naudotis;  

20.3. bendrabučio patalpose laikyti gyvūnus, neinformavus bendrabučio administratoriaus;  

20.4. įsinešti ir laikyti šaunamuosius ginklus, šovinius, sprogstamąsias medžiagas;  

20.5. laikyti naftos produktus, biokurą ir kitokius degius skystus produktus;  

20.6. naudoti netvarkingus buitinius elektros prietaisus;  

20.7. rūkyti bendrabutyje (išskyrus tik tam skirtas vietas);  



20.8. mėtyti pro langus ir balkonus šiukšles;  

20.9. laikyti, vartoti ir platinti alkoholinius gėrimus bei narkotines medžiagas;  

20.10. triukšmauti ramybės metu (23:00–06:00);  

20.11. vykdyti komercinę veiką, žaisti azartinius žaidimus. 

 

 

IV. MOKESČIO UŽ BENDRABUTĮ MOKĖJIMO TVARKA 

21. Nuomos mokesčio dydis už gyvenimą bendrabutyje nustatomas rektoriaus įsakymu.  

22. Našlaičiai, Tarnybos vadovui pateikę liudijančius dokumentus apie abiejų tėvų mirtį, rektoriaus 

įsakymu gali būti atleidžiami nuo nuomos mokesčio už bendrabutį.  

23. Nuomos mokestis už bendrabutį ir komunalines paslaugas mokamas už kiekvieną pragyventą 

mėnesį ne vėliau kaip iki kito mėnesio pabaigos pavedimu į Sutartyje nurodytą sąskaitą arba į 

Universiteto kasą.  

24. Jeigu mokestis nesumokamas laiku, gyventojui laikinai sustabdoma  elektroninės įeigos į 

bendrabutį kortelės aktyvacija ir internetinio ryšio tiekimas,  įteikiamas raštiškas įspėjimas sumokėti 

įsiskolinimą per 5 kalendorines dienas. Įsiskolinimo nepadengus iki įspėjime nurodytos datos, 

gyventojas šalinamas iš bendrabučio Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka. 

25. Pasibaigus studijų metams, išvykus į profesinės veiklos praktikas ir studijuoti užsienyje, ligos 

metu (pateikus medicininę pažymą), kai bendrabutyje negyvenama, studentai moka nustatyto dydžio 

nuomos mokestį už visą nebūtą laikotarpį. Nesumokėjus šio mokesčio, skirta vieta bendrabutyje 

prarandama.  

 

 

V. SVEČIAI 

26. Svečiavimosi laikas bendrabutyje – nuo 06:00 val. iki 23:00 val., o penktadieniais, šeštadieniais 

ir oficialiai paskelbtų nedarbo (šventinių) dienų išvakarėse – iki 24:00 val.  

27. Svečiai, atvykę į bendrabutį iki 20:00 val. ir likę jame po 20:00 val., ar atvykę po 20:00 val., 

privalo registruotis pas bendrabučio apsaugos darbuotoją, pateikti jam asmens tapatybę liudijantį 

dokumentą. 

28. Svečiai bendrabutyje apgyvendinami pagal Tarnybos vadovo pasirašytą nukreipimą, kai apie jų 

atvykimą žinoma iš anksto.  

29. Kai svečias į bendrabutį atvyksta po 16:30 val., savaitgaliais ir švenčių dienomis, bendrabutyje 

gali būti apnakvindinamas, jei tarpininkaujant svečią priimančiam gyventojui bendrabučio apsaugos 

darbuotojui sumoka nustatyto dydžio nakvynės mokestį ir gauna pasirašytą nukreipimą 

apnakvindinti.  

 



 

VII. NUOBAUDOS 

30. Už Taisyklių pažeidimus bendrabučių gyventojams skiriamos šios nuobaudos:  

30.1. įspėjimas;  

30.2. pašalinimas iš bendrabučio vieneriems metams;  

30.3. pašalinimas iš bendrabučio visam studijų laikotarpiui; 

31. Įspėjimas skiriamas už: 

31.1. rūkymą draudžiamose vietose;  

31.2. alkoholinių gėrimų vartojimą;  

31.3. tylos trikdymą po 23:00 val.;  

31.4. mokesčio už bendrabutį nemokėjimą laiku;  

31.5. gaisrinės saugos reikalavimų nesilaikymą;  

31.6. savavališką bendrabučio inventoriaus pernešimą ir gadinimą;  

31.7. netvarką kambaryje;  

31.8. bendrabučio bendro naudojimo patalpų ar kiemo teršimą;  

31.9. iš kambario išneštų buitinių atliekų palikimą bendro naudojimo patalpose;  

31.10. savavališkai atliktus bet kokius bendrabučio patalpų, įrangos remonto darbus ar jos keitimą 

nesuderinus su bendrabučių administratoriumi;  

31.11. ASU kompiuterių tinklo naudojimo taisyklių nesilaikymą.  

32. Gyventojas šalinamas iš bendrabučio vieneriems metams, kai:  

32.1. neturėdamas Tarnybos oficialaus mokesčio už bendrabučio nuomą ir komunalines paslaugas 

atidėjimo, jo nesumoka per penkias darbo dienas po raštu pateikto įspėjimo;  

32.2. gadina bendrabučio ar jo teritorijoje esančią įrangą, inventorių ir kitą turtą;  

32.3. tylą trikdo po 23:00 val., gavęs bendrabučio darbuotojų įspėjimą;  

32.4. Bendrabučio ar Saugos tarnybos darbuotojų teisėtu reikalavimu neįsileidžia į kambarį;  

32.5. grasina ar šiurkščiai elgiasi su bendrabučio darbuotojais ar gyventojais;  

32.6. bendrabučio patalpose naudoja pirotechniką ar sprogmenis;  

32.7. šiurkščiai pažeidžia gaisrinės saugos reikalavimus;  

32.8. gauna tris įspėjimus už 31 punkte numatytus pažeidimus;  

32.9. pažeidžia kitų gyventojų teises.  

33. Visam studijų laikotarpiui iš bendrabučio šalinama už:  

33.1. chuliganizmą;  

33.2. alkoholinių gėrimų gamybą ir platinimą;  

33.3. narkotinių ar psichotropinių medžiagų laikymą, vartojimą ar platinimą;  

33.4. atsisakymą atlyginti Universitetui padarytą materialinę žalą;  

33.5. šiurkštų gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimą, sukėlusį pasekmes.  



34. Nuobaudas, numatytas šių Taisyklių 31 punkte, skiria bendrabučių administratorius. Nuobaudas, 

numatytas  32 ir 33 punktuose  remdamasis bendrabučių administratoriaus ar kitų darbuotojų, 

bendrabučio seniūno, policijos, saugos tarnybos darbuotojų pranešimais, skiria Tarnybos vadovas, 

prieš tai veiksmą suderinęs su fakulteto, kuriame studijuoja nuobaudą gaunantis asmuo, dekanu, tuo 

atveju, jeigu prasižengęs gyventojas yra studentas.  

35. Skiriant nuobaudą atsižvelgiama į padaryto nusižengimo sunkumą ir aplinkybes, kuriomis jis 

buvo įvykdytas.  

36. Bendrabučio svečiui, pažeidusiam Taisyklių 26, 27 punktą, bendrabučių administratorius  skiria  

įspėjimą. Gavus tris įspėjimus ar kitaip šiurkščiai pažeidus Taisykles, svečiui įsigalioja draudimas 

lankytis bendrabučiuose. 

37. Nuobaudos skiriamos per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo apie įvykdytą Taisyklių 

pažeidimą. bendrabučių administratorius nuobaudas registruoja Tarnybos nuobaudų žurnale ir 

nuobaudą gavusį gyventoją supažindina pasirašytinai.  

38. Gyventojas, nesutinkantis su bendrabučių administratoriaus paskirta nuobauda, turi teisę šį 

sprendimą skųsti  Studentų reikalų tarnybai. 

 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

39. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo datos.  

40. Taisyklių laikymąsi kontroliuoja bendrabučių administratorius ir seniūnas.  

 

 

 


